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EXCURSIÓ A LA SARDENYA 
DEL 18 AL 22 D’OCTUBRE 2017 

 
Sardenya és una illa no massa llunyana de casa nostra, l’objectiu de molts estiuejants 
catalans, la proximitat i els encants especials que ofereix la illa fa que la saturació a l’estiu 
sigui gairebé afeixugant, encara però, el desig de visitar aquella illa fa que les entitats 
Sabadell, més Música i Amics de l’Òpera de Sabadell, no hagin dubtat en organitzar una 
excursió en un temps de calma, que ens invita a gaudir-ne plenament, sense calor i sense 
aglomeracions. Les places s’exhauriren en quinze dies, com va essent normal en els viatges 
que organitzen aquestes dues entitats musicals, que saben harmonitzar la música amb el 
turisme.      
                    

                       
                             



Pel que fa a la part turística, es farà estada a la ciutat de Cagliari i es visitarà el suggestiu 
jardí botànic, majestuosos palaus i castell medieval. Es descobrirà la localitat de San 
Sperate, famosa per les seves pintures murals per tota la vila, és un museu a l’aire lliure. No 
es pot oblidar Barumini amb visita al meravellós complex  arqueològic de SuNurax, un dels 
millors jaciments de la cultural Nuràgica, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO. 
 

                                                                                
 
Molts més són els llocs seductors d’aquesta interessant illa, si bé hem de presentar 
l’atractiu principal d’aquest col·lectiu mogut per la música. Aquesta ocasió pot ser una bona 
oportunitat per assistir al Teatro Lírico di Cagliari per presenciar la magnífica òpera La 
fanciulla del West (La noia de l’Oest) de Giacomo Puccini. Va ser estrenada el 10 de 
desembre de 1910 en el Teatre Metropolitan de Nova York, un gran èxit fou la primera 
estrena mundial d’una òpera en aquest destacat coliseu de Nova York. 
 

                            



Giacomo Puccini, fou un dels més grans compositors d’òperes italianes, màxim exponencial 
del Verisme, amb les seves òperes com La Bohème, Tosca, MadamaButterflyiTurandotque 
deixà inacabada. 
 
Al setembre programarem el següent viatge de tardor que ben segur també serà del interès 
dels socis i amics de les dues entitats organitzadores. Sabeu que en pocs dies s’exhaureixen 
les places d’aquestes excursions. Esteu alerta. 
 
Que gaudiu d’unes bones vacances i si més no, d’un bon estiu. El temps passa volant i tot 
seguit ens retrobarem. 
 
 

AVANTATGES PER ALS SOCIS 
 
Us informem que hem ampliat els establiments que, adherits al projecte de Sabadell, més 

Música, s’han sumat a oferir avantatges econòmiques als nostres socis.   
 

Per saber-ne més detalls, no deixeu de visitar el nostre portal web on també  
 hi podreu trobar enregistraments dels nostres concerts 

 
www.sabadellmesmusica.cat  

 
 

                                  XARXES SOCIALS 
 
 

 

 
Ens trobaràs a  Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana  

No deixis de clicar m’agrada 

 

I també a @SBDmesMUSICA. Fes-te’n seguidor.   
 

COBLA SIMFÒNICA CATALANA 
 

www.coblasimfonicacatalana.cat 
 
 
 Més informació: 

 
Sabadell, més Música 

Carrer de Sant Joan, 20.  08202.Sabadell 
93 726 71 69 – 608 999 333 

www.sabadellmesmusica.cat 
sabadell@sabadellmesmusica.cat 


